Nieuwsbrief Nr. 1 – 24 november 2012
Wie zijn wij?
Dit is de eerste nieuwsbrief over “de Schone Poort”. Laten we ons daarom even voorstellen aan de mensen voor wie we
nog nieuw zijn. Wij zijn de werkgroep “Kerk in Poort” van de Protestantse Gemeente Almere. Die werkgroep wil in
Almere Poort de kerk een gezicht geven. Er wordt in Almere Poort geen kerk gebouwd. Dus zoeken wij naar nieuwe en
creatieve vormen van kerk-zijn. Omdat we ervan overtuigd zijn dat christelijk geloof heilzaam is voor mens en
samenleving.

Kerk in Poort
Het gaat niet om een privé-initiatief. We werken nadrukkelijk namens en vanuit de kerk. Dat betekent dus ook: plannen
maken die ter goedkeuring aan de kerkenraad worden voorgelegd. In ons geval is dat de Protestantse Gemeente Almere.
Wie thuis is in de kerkelijke organisatie, weet dat zoiets tijd kost. Bovendien willen we ook samenwerken met andere
kerken. En het leggen van die contacten gaat ook niet vanzelf. De reacties zijn tot nu erg positief. Maar er zijn nog steeds
geen officiële besluiten genomen. Toch zijn we alvast aan de slag gegaan, in het vertrouwen dat het allemaal wel goed
komt.

Het kerkcafé

We zijn dus begonnen. In de eerste plaats door samen te vieren.
Als regel gaan we zondags ter kerke buiten Almere Poort, maar op
een vaste zondag in de maand houden we in Poort Kerkcafé: een
kleine viering waarin ontmoeting centraal staat. Het is een
moment van bezinning en geeft tegelijkertijd gelegenheid om
mensen uit de wijk te leren kennen. De viering zelf duurt
ongeveer een half uur. Soms is het gesprek zo geanimeerd, dat
het wat uitloopt. Na de viering hebben we een (eenvoudige)
maaltijd. Het is gewoon in de huiskamer. Voor sommigen vormt
dat even een drempel. Want zomaar bij vreemde mensen
aanbellen... Maar als je je even aanmeldt via email, kijkt niemand
meer vreemd op als je voor de deur staat. En als je eenmaal
binnen bent, is zo’n viering in de kring wel zo inspirerend. Het
eerstvolgende kerkcafé is a.s. zondag 2 december om 17.00 uur
bij Klazien en Pieter ter Veen, Hermesstraat 7, Almere Poort. Wil
je (een keer) meedoen? Meld je aan via onze website.

Website
Wie mensen wil bereiken, moet op de een of andere manier aan de weg timmeren. Vroeger was er een toren die naar de
kerk en de hemel wijst, vandaag zijn er andere wegwijzers. Door de “Social Media” wordt het internet hoe langer hoe
meer een ontmoetingsplek. We zijn ervan overtuigd dat ook voor de kerk de rol van internet steeds belangrijker zal
worden. Daarom zijn we ook begonnen met de bouw van een website. Het is nog niet een complete site met ons
complete verhaal, maar het begin is er: www.deschonepoort.nl . U kunt er alvast zien waar we nu mee bezig zijn en
waarom we de naam “De Schone Poort” hebben gekozen. Zodra we officieel van start gaan, zal de website verder
worden uitgebouwd.

Levende Kerststal in Almere Poort
We willen de kerk in Almere Poort een gezicht geven, dus moeten
we ons laten zien waar we de kans krijgen. Dus mogen we zeker in
de weken voor het Kerstfeest geen verstek laten gaan. In december
wordt in Almere Poort een grote Kerstmarkt gehouden. Dat is dus
zo’n kans. Want ook al is het Kerstfeest totaal vercommercialiseerd,
de kerk heeft nog steeds het copyright. Pratend over een
informatiekraam op de Kerstmarkt zeiden we tegen elkaar: Het moet
natuurlijk wel een beetje de aandacht trekken… Zou het niet mooi
zijn om op die Kerstmarkt een levende kerststal in te richten. Met
een os en een ezel. En schapen en herders. Een Jozef en Maria en
Engelen. En het kind in de kribbe. We willen het Bijbelverhaal graag
doorgeven aan anderen. Met zo’n kerststal hoeft dat niet eens, die
stal vertelt zelf wel het verhaal. Maar misschien willen de mensen.
dat verhaal toch nog eens horen. Of een platenboek of voorleesboek kopen bij de boekentafel naast de Kerststal. Dus als
we in contact wil komen met mensen over het geloof, dan is zo’n Levende Kerstal op de kerstmarkt natuurlijk een
uitgelezen kans. Ziet u het al voor zich? Misschien wilt u dan wel meedoen. Voor Maria spelen, of Jozef, of een engel. Of
als een goede herder voor de schapen en de dieren zorgen. Of meehelpen om de stal op te bouwen. Want het is
natuurlijk een verschrikkelijk leuk idee, maar het is wel heel veel werk. Dus als u mee wilt doen… (u kunt zich opgeven bij
een van de leden van werkgroep “Kerk in Poort” - email: info@kerkinpoort.nl Wie weet kan er rond die kerstal in Poort
kerstfeest gevierd worden op een manier die doet denken aan hoe het ooit begonnen is. Want ook het allereerste
kerstfeest werd niet in een kerkgebouw gevierd

Kerst in Almere
In voorgaande jaren werd door de kerken in Almere de campagne “Kerst in Almere” gevoerd. Via billboards werden de
mensen uitgenodigd om een van de kerstvieringen in Almere bij te wonen. Dit jaar heeft de campagne een wat andere
vorm. Er wordt aangehaakt bij de kerststal in Almere Poort . De infokraam zal worden bemensd door leden van de
verschillende kerken in Almere. Daarbij wordt er een kerstkaart verspreid om de mensen uit te nodigen voor een
kerstviering in de kerk. Die vieringen worden vermeld op de website www.kerstinalmere.nl
Ik sluit af met de wens die ook op de kerstkaart komt: Vier 100% kerst. Maak je kerstfeest compleet door het ook in de
kerk te vieren. En doe met ons mee, want hoe meer mensen meedoen, hoe completer het kerstfeest.
Met een hartelijke groet vanuit de Schone Poort
Pieter ter Veen
Adres: Hermesstraat 7, 1363TP Almere

Website: www.deschonepoort.nl

email: Pieterterveen@deschonepoort.nl

